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Sammanfattning 

Lastbilspåbyggaren Berco har efterfrågat lösningar som kan möjliggöra en lägre 
produktionskostnad för deras minsta påbyggnadsskåp utan att kvalitén försämras.  Denna 
rapport beskriver ett förslag på hur problemet skulle kunna lösas.  

Utifrån kravspecifikationen bibehålls den befintliga sandwichkonstruktionen av 
väggar/dörrar/tak och arbetet fokuserar på utformning av exempelvis 
aluminiumprofiler/hörnprofiler för en smidigare konstruktion. 

Nya listprofiler har ritats för att enklare sammanfoga väggar och tak. Flera tidigare 
produktionsmoment skulle nu kunna slopas. Ny låsmekanism där endast en fästpunkt per 
dörr används och ny, mer central placering vad gällande montering av dessa. 

Kvarvarande arbete består främst i att göra en kostnadsanalys och utvärdera huruvida det 
nya förslaget verkligen möjliggör en lägre produktionskostnad. Därefter kvarstår att 
bestämma toleranser på profilerna, fastsättningsanordningar till bilflak, tillverka prototyp 
samt utföra utmattningstester innan det skulle kunna tas i produktion.  

 

 

 

  



 
 

Abstract 

Truckcabin-builder Berco has asked for solutions that make their smallest model for lorries 
cheaper to manufacture without deteriorating quality. This report describes a proposal for 
how the problem could be solved partially 

As the existing wall/door/roof sandwich construction would be maintained, there was still 
work to be done on e.g. list profiles. 

New list profiles have been drawn to simplify joining walls and ceilings, several earlier 
production moments should now be able to be cut. New locking mechanism with only one 
attachment point per door and a new simpler central location for the mounting of these. 

Remaining work is to further review the model and determine tolerances on the details, 
attachment devices to the car fleet, develop prototype and perform fatigue tests before it 
could be put into production.  

As well as evaluating if this really becomes cheaper to manufacture than before, and if the 
quality really do not deteriorate. 
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1 Inledning 

1.1 Företaget  

Berco produktion är tillverkare av påbyggnadsskåp för lätta och tunga lastbilar. Företaget är 
lokaliserat i Degerbyns industriområde i Skellefteå. 

Verksamheten startade på 1960-talet i form av en bilverkstad med namnet Bil & Plåt AB. Efter 

en tid började man tillverka skåp till varubussar, bilsläp samt påbyggnader till både små och 

stora lastbilar. 

Bil & Plåt var först i Sverige med skåp till storbilsambulanser. 1994 köpte Bil & Plåt, nu omdöpt 

till Berco Produktion AB upp företaget Plastkarosser. Detta innebar att man tog upp 

tillverkningen av Plastkarossers produkt: transportskåp till tunga lastbilar.  2001 påbörjades 

även produktion av påbyggnader för lätta lastbilar. 

Under åren har legoproduktion av limmade sandwichelement etablerat sig som en viktig del i 

företagets verksamhet.  

(Förklaring: Sandwichelement = Kärna av cellplast ihoplimmad med tunna polymerplattor på vardera sida, detta för ökad 
hållbarhet.) 

 

1.2 Produktöversikt 

 

Bercos sortiment består av påbyggnader till lätta och tunga transportfordon där 

sandwichelement och limning av aluminiumprofiler är deras huvudsakliga metod, se figur 1, 

2 och 3 som är tagen ur Bercos produktdatablad för lätta fordon. 

 
Figur 1. Skåppåbyggnad på en pickup-bil där 
originallastflak tagits bort och ersatts med ett 
större, mer lastvänligt skåp.  
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Figur 2. Volymax skåp på en 
Wolkswagen Crafter (Bild ur 
Bercos produktdatablad för 
Volymax 2014) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figur 3.  XTR-skåp för tunga fordon. Detta på 
en Scania lastbil. (Bild ur Bercos 
produktdatablad för XTR 2014) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Syfte 

Utifrån hårdnande konkurrens på marknaden och förändring av den aktuella pickup-karossen 

är Bercos minsta skåpmodell i behov av en förändring för att bibehålla sin plats högt på 

marknaden. Syftet med detta projekt är således att hitta lösningar som gör påbyggnadsskåpet 

enklare att montera ihop och därmed billigare att tillverka. 

Tidigare har skåpet monterats på bil med baklämmar och originalgolv bortmonterade direkt 

på ramen som man kan se på figur 4. På grund av nytt produktionsätt med helgjutna 

bränslepåfyllningsrör på den bilmodell som är aktuell för påbyggnadsskåp omöjliggörs 

borttagandet av sidolämmar på flaket. Nu ska skåpet istället monteras på befintlig 

konstruktion, direkt på baklämmarna som visas i figur 5 och 6. 
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Figur 4. Sidovy av nuvarande VolyX modell (Bild ur 
Bercos produktdatablad för lätta fordon) 

      

     

 

 

 

 

  

Figur 5 och 6. Påbyggnadsprototyp som ställs på befintligt flak (Privat bild) 

 

 

1.4 Mål 

Målet för projektet är att utforma förslag som möjliggör enklare montering och 
sammanfogning av transportsskåpets väggar, dörrar och tak. Utöver det ska transsportskåpets 
låsmekanism förbättras så att den blir billigare att tillverka och montera samt med minskad 
risk för korrosion orsakat av vägsalt. Samtliga förändringar ska genomföras med bibehållen 
kvalitet.  
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2 Förstudie 

Nedan följer en kort redogörelse över olika lösningar för påbyggnadsskåp med fokus på 
modellernas profiler samt låsmekanism.  
 

2.1 Irsta skåp 

W1-kåpan har 25 mm tjocka sandwichpaneler med lister och profiler av aluminium. Luckorna 

är kantskodda med aluminiumprofiler och är hängda i överkant med täta gångjärn som visas i 

figur 6. 

 

Figur 6. Irsta skåp, W1-kåpa (Bilder ur Irstaskåps produktdatablad av W1-kåpa) 

 

Låsmekanism är liknande den på vanliga bildörrslås med kassett och ”pinne” där låskassetten 

ligger i golvet och låspinnen sitter infäst i dörrens underkant som visas i figur 7. 

 

Figur 7. Irsta skåp W1-kåpa (Privat bild) 

Konstruktionen på låsmekanismen på Irsta Skåps W1-kåpa har både fördelar och nackdelar. 

Fördel är att eldragning ut till luckorna ej krävs. Nackdel är att tätningen går innanför 

låsmekanismen. Detta ökar risken för korrosion orsakat av exempelvis vägsalt. 

2.2 Ydre skåp 

Y1 kåpan är tillverkad i 40 mm isolerande sandwichmaterial i väggar och tak. Sidoluckor och 

lucka i bakkant ner till flakets golv, Original bakläm demonteras för att ge plats åt en större 

baklucka.  
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I figur 8 visas luckorna som är kantskodda med aluminiumprofiler och är hängda i överkant 
med täta gångjärn. 

 

 

Figur 8. Ydre skåp, Y1 kåpa (Bilder ur Ydre skåps produktdatablad av Y1-kåpa) 

och modell. 

Skåpets lås är av typ stångmekanism som sitter på insidan av dörrarna och vars fäste sedan 

sitter i skåpets karmar. Låset har två stänger som sitter ihop med ett länkage i mitten som 

skjuts ut i karmarnas fästen när dörren ska stängas, detta visas i figur 9.  

 

   

Figur 9. Ydre skåp, Y1 kåpa (Privata bilder) 

En fördel med att ha låsmekanismen monterad rakt på insidan av dörren istället för att fräsa 

ur i dörren och integrera den inuti är förstås att antalet arbetsmoment blir mindre. 

En nackdel är att det krävs eldragning till varje lucka om kunden vill ha fjärrlås. Detta kräver 

omfattande monteringsarbete. 

2.3 Floby 

Kåpan är tillverkad med sandwichpaneler med lister och profiler av aluminium. Luckorna är 

kantskodda med aluminiumprofiler och är hängda i överkant med täta gångjärn. 

Hörnstolparna av aluminium har rundade profiler i ytterkant. I figur 10 visas original bakläm 

som kan demonteras även här för att ge plats åt en större baklucka. 
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Figur 10. Floby, Flobykåpa. (Bilder ur Flobys produktdatablad av Flobykåpan) 

 

Flobys låsmekanism är av en typ som liknar en vanlig husdörrstyp där kassett sitter i dörr och 

hake sitter i golvkarm, se figur 11. 

 

Figur 11. Flobykåpans låsmekanism (Privata bilder) 

 

En fördel är att låset sitter innanför tätningslisten. En nackdel är att det kräver bearbetning i 

dörr samt eldragning ut i dörrar om exempelvis fjärrlås skall användas.  
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2.4 Bercos befintliga modell 

 

Skåpet är uppbyggt av sandwichkonstruktion bestående av cellplastkärna och tunna 

polymerplattor på vardera sidor. Cellplasten och de pålimmade tunna polymerarken ger en 

väldigt styv konstruktion (sandwich) som lämpar sig väl till väggar utifrån en 

hållfasthetsaspekt. Även isoleringsmässigt är det väldigt fördelaktigt. Utsidan är täckt av 

blankt laminat och insidan är inklätt i ett extra slagtåligt laminat, se figur 12 och 13. 

 

   

Figur 12. VolyX-skåp (Bild ur Bercos produktdatablad av VolyX-skåp) 

 

  

Figur 13. Bercos befintliga Volymidi-skåp. Med denna version tas bilens lämmar bort helt och skåpet ställs direkt på ramen.  

 

 

2.4.1 Profiler och gångjärn 

I figur 14 (a, b, c) ses skåpet i genomskärning ur olika vinklar. I den mittersta figuren ser man 

takprofil samt dörrprofil. Det används ett gångjärn av gummi och plast för att sammanbinda 

dessa två delar. 



8 
 

   
a b c 
Figur 14. a.) Tvärsnitt av skåpet som helhet.  b.) Tvärsnitt av gångjärnsprofilen.  c.) Tvärsnitt av golv/dörr-profil 

Skåpet är sammanfogat av aluminiumprofiler och dessa strängpressas för att få sin slutliga 
form. 

2.5 Fakta Aluminium 

 

Aluminium har blivit den efter järn mest använda metallen därför att den kombinerar många 

goda egenskaper. 

Några viktiga egenskaper hos aluminium är: 

-Låg vikt. Densitet är 2,7 kg/dm^3. Vilket är ungefär en tredjedel av den för järn respektive 

koppar. 

-Hög hållfasthet. Aluminiumlegeringar har brottgränser Rm upp till 700Mpa. 

Aluminiumlegeringar bibehåller sin goda seghet även vid låga temperaturer. 

- God korrosionshärdighet. På aluminium bildas vid kontakt med luftens syre ett oxidskikt. 

Detta är mycket tunt och lätt och utgör ett utmärkt skydd mot korrosion. 

-Hög ledningsförmåga. Aluminium har hög ledningsförmåga för elektricitet och värme. För rent 

aluminium är den cirka 60% av den hos ren koppar. 

-Lättbearbetat. Aluminium är väl lämpat för plastisk bearbetning såsom strängpressning, 

valsning och annan plastisk formning som smidning, bockning och djuppressning. Aluminium 

kan fogas genom svetsning, lödning och limning och bearbetas genom skärande bearbetning. 

-Lätt att återvinna. När aluminium smälts om behövs bara 5% av den energimängd som gick åt 

vid primärframställningen ur oxid (Ullman, 2003). 

 

2.6 Fakta Strängpressning 

 

Strängpressningstekniken är användbar för tillverkning av profiler, stång och rör, vilket har 

bidragit till aluminiums stora betydelse som konstruktionsmaterial. En profil kan genom 

strängpressning exakt anpassas för den avsedda funktionen. Godset placeras där det ur 

hållfasthetssynpunkt gör mest nytta. Profilen kan förses med skruvhål, anvisningar för gångleder, 

snäppningsklackar, spår för tätningslister m.m. Den stora friheten i utformningen av profilernas 

tvärsnitt för den avsedda användningen ger också låga kostnader för den efterföljande 

bearbetningen till färdig produkt. 
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Figur 15. Principskiss av en strängpress 

 

Figur 15 visar principen för strängpressning. Pressgötet (pressämnet) värms till 450-500 grader 

och placeras i pressens container. 

En hydrauliskt driven stämpel pressar ut det värmda ämnet genom ett pressverktyg (matris). 

Hålet i verktyget har den form som motsvarar den önskade profilens tvärsnitt. 

Profiler brukar delas in i massiva profiler och hålprofiler. 

De massiva profilerna kräver mindre komplicerade verktyg än hålprofilerna och är därför enklare 

att tillverka. 

   

Figur 16. Verktyg (matris) för massiv profil (Till vänster) och verktyg för hålprofil (Till höger) 

2.6.1 Pressverktyg för massiva profiler 

Ett pressverktyg för massiva profiler utgörs av en matris, dvs. en skiva av verktygsstål med ett 
eller flera hål som motsvarar den önskade profilens tvärsnitt, fig.2.  

 

2.6.2 Pressverktyg för hålprofiler och rör 

För tillverkning av hålprofiler och rör använder man ett flerdelat pressverktyg som består av en 
matris. Som formar profilens ytterkontur och en kärna, som formar dess hål. Fig. 3. Kärnan går 
in i matrisens öppning och hålls på plats i verktyget med hjälp av bryggor. Vid pressningen delar 
sig aluminiumämnet och flyter runt bryggorna för att sedan vällas ihop innan det pressas genom 
verktygsöppningen (Ullman 2003). 

 

För att sammanfoga sandwichkonstruktionen av väggar, tak och dörrar vaccumlimmas 
aluminiumprofilerna ihop. Resten av skåpet limmas på vanligt traditionellt vis, med vissa 
väntetider innan nästa process kan fortsätta. 

Till den nuvarande modellen används ett icke homogent gångjärn där basplattorna är utav 

polymer (hårdplast) och leden är utav gummi.  
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Leden, som visas nedan i figur 17 och 18 är helt vattentät och har bra stabilitet även under 

svåra förhållanden (Enligt uppgift från Berco under möte Mars -17). 

 

  
Figur 17. Stängt gångjärn (Privat bild) Figur 18. Öppet gångjärn (Privat bild) 

 

2.6.3 Låsmekanism  

 

Låset är av stångtyp och är integrerat i dörren, där vardera änden av stången som sticker ut 

från dörrens sida har en klo monterad på sig, se figur 20. När dörren ska stängas med den 

manuella kraften från vridhandtaget drar klorna mot fästen som sitter skruvat i dörrkarmen, 

som visas i figur 19. Vilket ger en fast stängning av dörren. 

Den befintliga låsmekanismen är ytterst välfungerande. Däremot är tillverkningen 

arbetskrävande och låset dyrt att installera gentemot låsen hos de andra konkurrenterna på 

marknaden. Exempel på detta är att det ska fräsas spår och polymerrör ska sedan läggas ned 

i dessa innan stången kan isättas, se figur 21.  

Montering av fjärrlås fördyrar det produkten ytterligare då det kräver eldragning ut i varje 

dörr, samt extrakostnad för elmotorer som ska vrida på låset och tillkommande detaljer. 

 

 

 

Figur 19. Fästet som klon låser mot i dörrkarm (Bild ur Bercos 
produktdatablad av VolyX-skåp) 
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Figur 20. Sidovy av låsmekanismens klo i dörr 
(Bild ur Bercos produktdatablad av VolyX-skåp) 

Figur 21. Urfräsning och inmontering av polymerrör i 
sandwich innan limning av kantprofiler (Privat bild) 
 

 

Nedan i tabell 1 följer en monteringsbeskrivning av den nuvarande modellen. Detta är gjort 

för att senare kunna jämföra med det nya konceptet.  

 

Tabell 1. Grov monteringsordning av Bercos transportskåp. 

 
Nuvarande modell 

1. Färdigt golv läggs ned  

2. Färdig framvägg limmas och ställs ned i golvprofil 

3. Färdiga sidoväggar limmas och ställs ned i golvprofil 

4. Taket vänds upp och ned och limmas 

5. Taket vänds rätt och lyfts upp på sidoväggar 

6. Bakstammen med förmonterad bakdörr lyfts på plats och limmas/nitas 

7. Sidodörrarnas karm limmas och monteras i sidoväggar 

8. Sidodörrar monteras med färdigt gångjärn med lim + nit el. självborr skruv 
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3 Kravspecifikation och avgränsningar 

 

I samråd med företaget och handledare framställdes följande krav och avgränsningar.  

3.1 Kravspecifikation 

 

• Väggar, dörrar och tak ska som tidigare bestå av 30 mm limmade 

sandwichkonstruktioner. 

• Fyrkantigt utseende med rundade hörn. 

• Först och främst inriktas skåpet till flakbils-modellen VW Amarok men tanken är att 

det ska gå montera skåpet på andra modeller också med en justering av måtten. 

• Maximalt bredd på skåp 1945 mm och bakdörr 1400 mm (samma som standard 

bakläm). Höjdmått 50-100 mm över befintlig förarhytt. 

• Skåpet ska utnyttja maximal tillåtna bredd och bakdörren ska matcha original bakläm. 

• Skåp ska ha passbitar höger och vänster baktill för att bakluckan ska ha samma bredd 

som original bakläm på bilen. Detta ifall kunden skulle efterfråga större bakdörr som 

gör att original bakläm plockas bort. 

• Skåpet ska ha heltäckande golv.  

• Skåpet ska ha rundade hörn. 

• Skåpet ska ha täta gångjärn. 

• Skåpet ska använda sig av 30 mm tjock sandwich i tak och dörrar, samt 49mm tjockt 

golv. 

• Skåpet ska använda sig av tätningslist. 

• Skåpet ska helst ha tätningslisten utanför låsmekanismen för en mer skyddande miljö. 

 

En stor del av ovan specificerade krav utgår från den befintliga modellen och kommer inte att 

förändras under detta projekt. Fokus för denna rapport är således de delar som kan förenkla 

montering: profiler, gångjärn samt låsmekanism.  

 

3.2 Avgränsningar 

 

Inget fokus kommer att ligga på: 

• fastsättningsanordningar till bilflak, 

• fortsatta tester/utveckling för låsmekanism, 

• toleranser på detaljerna, 

• nya vägar att dra el till centrallås/belysning på ett rationellare sätt, 

• titta på tätningar/stöttåligt material mellan skåp och bil, 

• Lucka bak som tätar mot originalläm. 
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4 Arbetsprocess 

4.1 Steg 1 – Skisser  

Under projektets början gjordes ett stort antal skisser, se ett urval i figur 22. Dessa 

utvärderades kontinuerligt tillsammans med företaget samt handledaren. Sökningar via 

internet gjordes för att snappa upp nya lösningar som inte branschen redan implementerat. 

Extra fokus lades på nya materialsammanfogningar som var enkla och eventuellt kunde gynna 

det nya konceptet, och i sin tur spara tid i produktionen. 

 

Figur 22 a. Dessa skisser visar ursprunget av kantlister av t-
profil samt gångjärn 

 

Figur 22 b. Lodrätt tvärsnitt i längdled av komplett skåp. Vy 
av sprängd version var gjord för lättare förstå detaljerna. 
Detta är en tidigare version med vinkeljärn i hörnen för att 
kunna skruvas eller nitas. Snäpplock i hörnen för att kunna 
få en önskad mjuk rundning 

 

Figur 22 c. Tidig hörnprofil  
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Figur 22 d. Tidig version av hörnprofiler med t-skruv och 
mutter som skjuts in i spåren som låser de olika sektionerna 

 

Figur 22 e. Golvprofil med tätningslist  

 

 

Med de skisserna som utgångspunkt påbörjades sedan 3D-ritningar i programmet Solidworks 

för att få en bättre bild av konceptet. Ritningar från själva bilmodellen studerades och 

implementerades i skåpmodellen så 3D-modellen ska passa på dess flak, se fig. 23. 

 

 
Figur 23. Ritningar på bilmodellen. 
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4.2 Steg 2 – Problemlösning och förädling av idéer 

4.2.1 Profiler och gångjärn  

Som tidigare beskrivet var ett av målen en förenkling av monteringsprocessen. För att 

möjliggöra det lades stor vikt vid att utarbeta nya lösningar för de profiler som binder ihop 

skåpet.  

Vid det första skedet skissades ett stort antal nya profiler. Utifrån de skisserna förädlades idén 

att använda t-profilsspår för att låsa väggar, tak och golv med varandra. Tanken var att skjuta 

in profilerna i varandra och sedan låsa dem i sidled med antingen nit eller skruv med spår i 

mitten av hörnprofilen, se figur 24. 

 

 
Figur 24. Tidig version av hörnprofil som skulle 

sammanfoga väggar, tak och golv. Skruvspår i mitten för 
infästning av täckande hörnbit. 

 

Verktygskostnaden för en ny profil är ca 10 000 - 20 000 SEK beroende på utformning (Från e-

post Andreas Wikström, Berco, 20 Maj-17). Profilens komplexitet påverkar kostnaden. Då 

verktygskostnaden för nytillverkning av profiler är hög vore det önskvärt att använda samma 

grundidé i samtliga profiler. 

Med detta i åtanke väcktes även frågan kring huruvida t-profilsspåret kunde användas även i 

exempelvis gångjärn och tätningslist. Ett förslag på detta utformades som visas i figur 25 och 

26. 

Vid närmare granskning visade det sig att det var hög risk med nedfallande smuts och partiklar 

i klämspalten mellan golvprofil och dörrtätning med funktionsstörning i form av för utbuktad 

tätningslist med svårstängd och otät dörr som följd, se figur 26 och pil. 
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Figur 25. Tvärsnitt av tidig version av 

inskjutningsbara tak och gångjärnsprofiler. 
Figur 26. Tvärsnitt av tidig version av inskjutningsbara profiler. Pil 
visar vart risk med nedfallande partiklar kan störa dess funktion. 

 

 

 
Figur 27 visar en lösning på problemet med nedfallande smuts och partiklar bakom 

tätningslisten. Ett utstick av golvprofilen över tätningslisten gjordes, samt utstick i form av en 

läpp längst upp på tätningslisten.  

 
Figur 27. Golvprofil med modifiering 

 

 

Nästa bekymmer som uppenbarade sig var 

hörnprofilens inpassning, se figur 28. Golvprofilerna 

monteras innan hörnprofilerna och då tar 

tätningslisten emot både i neder- och överkant när 

hörnprofilen ska träs på.  

 

 

 

Figur 28. Tätningslist har här inget naturligt 
stöd i hörnprofilerna, vilket är ett problem. 
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Figur 29 visar bl.a. tätningslisten som sitter i spåret. Röda pilen i samma figur visar att den nu 

har inget stöd på dess rygg för att kunna täta mot dörren, vilket är ett bekymmer.  

 

 
Figur 29. Röd pil visar att även här saknar tätningslisten stöd på bakre passbitarnas kant 

 

Bekymret med tätningslisternas stöd på specifika positioner skulle medföra extrajobb vid 
montering av skåpet och svårigheten att trä in listen i spåren runt dörren omöjliggjorde den 
ursprungliga idéen att använda en t-profilslösning på samtliga profiler. Istället togs beslutet 
att skapa fler aluminiumprofiler (enligt möte med Berco, april -17).  

För gångjärn fanns två möjliga val. Figur 30 visar en strängsprutad aluminiumprofil som har 

ett visst spel så det ska gå skjuta den ena i den andra från sidan och låsa den ihopsatta 

komponenten med M5-skruvar med brickor från vardera håll. Potentiellt skulle gångjärnet 

kunna integreras i tak- samt övre dörrprofiler.  

Figur 31 visar ett gångjärn i hårdplast vars led är mjukt gummi, denna typ används i Bercos 

befintliga skåp. Vattentätheten är god. För att montera denna krävs fixering, limning samt 

skruvning och nitning. Dock kräver den mer justering och fastsättningstid vid montering än 

aluminiumprofilen. 

  

Figur 30. Strängsprutad gångjärnsprofil i aluminium Figur 31. Gångjärnsprofil i polymer 
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4.2.2 Låsmekanism 

Som tidigare beskrivet var den befintliga låskonstruktionen välfungerande och 

tillfredsställande med undantag från en hög produktions- och installationskostnad.  

Tanken med den nya låsmekanismen var att utforma ett lås som sitter innanför tätningslisten. 

På så vis minskar risken för funktionsstörningar genom korrosion då exempelvis vägsalt och 

smuts penetrerar låset utifrån.  

En svårighet är att hitta en enkel och säker konstruktion vid öppning. Då ledstjärnan i detta 

projekt var att förenkla konstruktionen utan avkall på kvaliteten så gäller det förstås också i 

låsmekanismen. 

 

 

Valmöjlighet 1 
Bilden visar en skiss på enkel låsmekanism 
med fjädrande metall-hakar. Hakarna åker 
in i karmarnas fästen och låser när dörren 
stängs. För att öppna dörren så dras 
hakarna upp med hjälp av en mindre 
elmotor i placerad i dörren. Dock skulle 
eldragning krävas. Svårigheten att montera 
elmotorn kvarstår att lösa. 
 
 
 
 
 
 
Valmöjlighet 2 
Bilden visar en skiss på centralt placerad 
låsmekanism av kassettyp, liknande den som 
finns i vanliga bildörrar. Det finns t.ex. 
färdiga låspinnar som kan gå använda till att 
fästa direkt på skåpets dörr. Även fjärrlås 
som många kunder efterfrågar kan med 
detta val enklare möjliggöras utan krånglig 
eldragning ut till varje dörr. 
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5 Resultat 

I detta kapitel presenteras den färdiga skåpmodellen med lösningar på profiler, gångjärn, 

låsmekanism, tätningar samt tillhörande delar i polymer (hörnbit och täcklist). 

5.1 Den färdiga modellen 

I figur 32 och 33 visas den färdiga modellen hopmonterad snett bakifrån. Den bakre luckan är 
lika bred som pickupens originalbaklucka. För att maximera skåpets bredd, så har passbitar 
satts in vid sidan om bakdörren. 

 
Figur 32. Bild av det färdiga skåpet (Vy snett bakifrån). 

 

 

Figur 33. Bild av det färdiga skåpet med luckorna/dörrarna öppna (Vy snett bakifrån). 

 

5.2 Profiler, gångjärn och tätningslist 
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Nedan visas en bild på de nya profilerna, de övre två raderna är aluminiumprofiler. Nedre 
raden visar täcklist och tätningslist som är gjord av polymer och gummi.  

 

 

Figur 34. Profilsammanställning 

 

Tillverkningen av detta skåp går till som följande: de nya aluminiumprofiler vacuumlimmas 

som tidigare ihop med cellplasten. Man har även nu en viss väntetid under den härdningen 

för att sedan ha ett löst tak, ett golv, en framvägg och tre stycken dörrar. Figur 35 visar hur 

dessa separata delar skjuts ihop och låses med självborrande/självgängande skruv.  

Övre och undre gångjärnsprofil skjuts sedan in i varandra och låses med 

självborrande/gängade skruvar i vardera ändar, se figur 36.  
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Fig. 35. Färgad pil visar anvisningsspår som gör det enkelt 
att hitta rätt med hålborrningen samt göra gänga igenom 
till t-profilen, och därmed sammanfoga profilerna med 
skruv för att förhindra rörelse i sidled. 

Fig. 36. Gångjärnsprofiler samt tillhörande 
tak/dörr-profiler. valdes gångjärn i 
strängsprutad aluminium valdes p.g.a. 
enkelheten vid montering. Med denna modell 
kan dörrarna skjutas in sist i övre takprofilen 
under sista stegen av skåpmonteringen samt 
låsas i sidled med t.ex. M5-skruvar i vardera 
ände. 

 

  

I figur 37 visas hur hörnprofil skjuts in och låses med insexskruv. Till montering används en jigg 

för att borra raka hål för M6 insexbultar som ska hålla ihop t-profilen och hörnprofilen i alla 

fyra hörnen av skåpet. Hörnprofilen har en läpp som dörrens tätning ska ligga mot och hålla 

tätt. 

 
Fig. 37. Vy över sammanfogning av hörnprofil 

 

I figur 38 visas hur tätningslisten passar in i dörrarnas profiler runt om, innan täcklisten 

monteras.  Denna är av snäpp-typ av polymer för att täcka nedre t-spåret och för att slippa 

ansamling av skräp/damm/vatten där. 
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Hörnbitar i polymer monteras sedan i varje hörn för att få en harmonisk rundning (på grund 

av profildesignen). Bitarna har tre styrningar som ska passa in i hörnbitarnas övre och nedre 

delar och är gjorda så de ska passa alla åtta hörn utan att göra skillnad på vänster eller höger 

sida. Hörnbitarna som visas i figur 39 bör kunna tillverkas i hårdplast (polymer) då bitarna 

rimligtvis inte utsätts för någon större belastning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Låsmekanism 

Utifrån överläggningar kring potentiella lås togs beslut att det är säkrast att titta på någon 

färdig produkt istället för att konstruera någon ny mekanism. Sedan är det fördelaktigt om 

den har någon slags fjärrstyrning då det ofta efterfrågas i försäljningen utav dessa skåp (från 

möte med Andre på SEAB under februari -17). Det finns färdiga låspinnar och låskassett av typ 

som biltillverkare använder. Dessa skulle gå använda med fjärrlås.  

Det valda låset är ett elektromagnetiskt vridregellås där fjärrlås-funktion redan är integrerad. 

Låset visas nedan i figur 40. Låset har endast två fästpunkter så blir det enkelt att fästa. Det 

svarta skyddshöljet syftar till att ge kassetten längre livslängd. 

 
Fig. 38. Tvärsnitt av golv och dörr-profil. Där röd pil visar täcklist för 

nedre t-profilspår. Den svarta polymer-klossen vid gula pilen är en 

styrning som används sedan tidigare runt dörrarna för att öka 
stabiliteten på skåpet. 

 
Fig.39. Skåphörn samt hörnbit 
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Fig. 40. Låsmekanism R4-EM 9 från företaget Southco 

 

Montering sker på så vis att låskassetten läggs ned i golvet i skåpet (där plats urfräses) som 
visas i figur 41 a, b och c. Plattan fästs med två bultar i låset som i sin tur dras fast i golvet. I 
figuren visas även låspinnen som sitter i dörrens underdel. 

  
 

a b c 
Fig. 41 a). Låset ihop med plattan monterat i golvet. b.) Sprängskiss på låsets delar i golvet. c). Låspinnen som monteras i 
dörren 

 

Fördelar med låset: 

• Eldragning ut till luckorna krävs ej.  

• Slipper fräsa ur dörrsandwich för att installera vridstången. 

• Tätning går utanför låsmekanism 

  

https://f.nordiskemedier.dk/234gz488meenesfb.png
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6 Slutsats 

För att utreda huruvida målet för projektet blivit uppfyllt kan vi göra en grov 

monteringsjämförelse som visas i tabell 2. Denna jämförelse är mellan gamla modellen och 

nya konceptet utifrån skåpens grundutförande.  

 

Tabell 2. Grov montagejämförelse mellan nuvarande modell (Volymidi) och ny modell. 

Nuvarande modell Ny modell 

1. Färdigt golv läggs ned  
2. Färdig framvägg limmas och 

ställs ned i golvprofil 
3. Färdiga sidoväggar limmas och 

ställs ned i golvprofil 
4. Taket vänds upp och ned och 

limmas 
5. Taket vänds rätt och lyfts upp 

på sidoväggar 
6. Bakstammen med förmonterad 

bakdörr lyfts på plats och 
limmas/nitas 

7. Sidodörrarnas karm limmas och 
monteras i sidoväggar 

8. Sidodörrar monteras med 
färdigt gångjärn med lim + nit el. 
självborr skruv 

 

1. Färdigt golv läggs ned 
2. Färdig framvägg skjuts in i 

golvprofil och skruvas fast 
3. Färdiga passbitar skjuts in i 

golvprofil baktill och skruvas fast 
4. Färdiga bakre passbitar och skjuts 

in golv och skruvas 
5. Färdigt tak och skjuts in och 

skruvas (tillsammans med övre 
bakre gångjärnslist) och skruvas 
fast 

6. Hörnstolpar skjuts rakt in och 
skruvas fast 

7. Färdiga och skjuts in i gångjärnslist 
och skruvas 

 

 

6.1 Monteringsfördelar på nya modellen 

• Som vi kan se i jämförelsetabellen har nya modellen färre monteringssteg och saknar 
limnings-process (vid sammanfogning av sandwichkonstruktioner med dess listprofiler 
kommer dock limning att ske på samma sätt som på den gamla modellen). Utöver det 
så är det enbart inskjutning i spår samt skruvning som kvarstår. 

• Den behöver ej vändas i hopmonteringen. 

• Härdtiden efter assembleringen blir en helt annan. Exempelvis kunde man inte köra ut 
ett av de gamla skåpen innan härdprocessen i det bärande limmet avslutats om det 
var full vinter. Med det nya konceptet torde skåpet ha full hållfasthet direkt efter sista 
monteringssteget och kräver då mindre avställningsytor i lokalerna. 

 

6.2 Fortsatt arbete 

Kvarvarande arbete är främst att gå igenom modellen ytterligare och bestämma toleranser på 

detaljerna, fastsättningsanordningar till bilflak, tillverka prototyp samt utföra 

utmattningstester innan den skulle kunna tas i produktion. Dessutom krävs utvärdering om 

detta verkligen blir billigare att tillverka än tidigare, och om kvaliteten verkligen ej försämrats. 
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7 Diskussion 

Under resultatdelen beskrivs de val som gjorts rörande profiler, gångjärn, låsmekanism och 

tätning. Det har visat sig vara svårt att kunna utvärdera huruvida tillverkningskostnaden 

verkligen skulle bli lägre med det nya konceptet eftersom inga reella protoyper har framställts. 

Projektet är alltså fortfarande i idéstadiet men det finns goda förutsättningar för förenklingar 

i monteringen vilket skulle medföra kapade kostnader.  

Nedan följer en kort diskussion kring vissa detaljer i projektet som kan komma att kräva vidare 

utvärdering.  

I den valda låsmekanismen används låspinnen till vänster men det kan även vara av värde att 

undersöka om den högra låspinnen i fig. 42 som åker in i låsmekanismen kan passas in i 

konstruktionen istället för den vänstra, detta så fästplattan på innergolvet kan göras tät upptill 

så risken för smuts och damm kan penetrera låset minimeras ytterligare. 

 
Fig. 42. Två typer av låspinnar passande till 
det valda låset. 

 

Nackdelen att gå ifrån Bercos beprövade tvåpunktslås till ett lås i mitten längst ned på varje 
dörr var utböjningen utav dörren om dörrtätningen var för kraftig och gav för stort motstånd. 

Med utböjningen av dörren menas runt om där det centrerade låset inte drar dörren mot 
skåpet och dörrtätningen runt dörren ger ett mottryck som gör att dörren böjs litegrann 
beroende hur kraftig/stadig dörren är. 

En lösning är att använda en svag dörrlist men då är sannolikheten hög att dörren börja skaka 
onödigt mycket vid körning då klämkraften från listen inte är tillräckligt hög vilket innebär att 
låset utsätts för alltför hög påfrestning. En möjlig lösning på det kan vara att använda två olika 
hårdheter på tätningslisten. 

 

 

Fig.43. Hur de olika 
hårdheterna av listerna 
skulle kunna placeras för 
att minimera utböjningen 
av dörren med bara en 
centraliserad låsmekanism 
som håller in dörren. 
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